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Belangrijke data
13 sept: Informatieavond
18/19 sept: Studiedagen
24 sept: Week v/d pauzehap
25 sept: verkiezing leerlingenraad
26 sept: Kinderpostzegels
19 okt: voorstelling groep 4

PBS
Gedragsverwachting
Week 37: Elf van jezelf
Week 38: Schoolplein

AVG
Voor de vakantie heeft u via
uw kind(eren) een brief
meegekregen
met
informatie over de AVG. Wij
hebben daar een formulier
bijgedaan waarop u kunt
aangeven of u wel of geen
bezwaar heeft tegen het
gebruik van beeldmateriaal
v a n u w k i n d ( e re n ) . We
hebben al veel formulieren
terug, maar nog niet van alle
kinderen. Indien u meerdere
kinderen heeft, graag voor
elk kind het formulier
invullen en inleveren bij de
groepsleerkracht. Dit is de
laatste herinnering. Als we
geen formulier ontvangen,
dan gaan we ervan uit dat u
geen toestemming geeft.

Haarlem

Start nieuw schooljaar
We zijn vorige week weer van start gegaan en wat was
het leuk om iedereen weer te begroeten bij de deur! In
de laatste week van de vakantie hebben de leerkrachten
weer hard gewerkt: klassen schoongemaakt en ingericht,
lessen voorbereid, materialen uitgepakt en klaargezet,
vergaderd, enz. De kinderen die in die week bij de BSO
van Op Stoom waren, hebben al een paar keer gegluurd
in de klas en zij hadden heel veel zin in een nieuw
schooljaar. Niet alleen door het team is er hard gewerkt.
De mannen van Thunnissen hebben weer een enorme
prestatie geleverd. De verbouwing loopt flink voor op
schema. De planning was dat na de vakantie zes lokalen
klaar zouden zijn, maar alle ramen aan de voorkant zijn
geplaatst en de plafonds zijn vervangen waar dat nog
nodig was. Hierdoor hoeven we geen interne
verhuizingen meer te organiseren en konden alle
groepen beginnen in hun eigen lokaal. Alleen de
peuterspeelzaal van Haarlem Effect is begonnen in het
toneellokaal. Hun lokaal zal ook vast gauw in orde zijn. De
gemeente is begonnen aan het opknappen van de muur
bij het voetbalveld en het nieuwe klimtoestel is geplaatst.
Door de hevige regenval waren er problemen met het
kunstgras. Afgelopen vrijdag heb ik overleg gehad met
de leverancier en er is beloofd dat dit opgelost gaat
worden. Op maandag 17 september wordt er door
hetzelfde bedrijf nog een draaiende wip geplaatst. Het
zandgedeelte wordt opgeknapt/uitgebreid door onze
partner Op Stoom. Dat zal gaan gebeuren als de
verbouwing aan de voorkant klaar is en de steigers
verplaatst worden naar de zijkant/achterkant. Er is nieuw
speelmateriaal voor de kleuters aangeschaft voor op het
plein, mede dankzij een bijdrage vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage. Kortom, we hebben/krijgen een mooie
opgeknapte school en een gezellig/uitdagend
schoolplein waar genoeg te beleven valt.
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U kunt op elk gewenst
moment uw gemaakte keuze
aanpassen. Laat dit dan
weten
aan
de
groepsleerkracht én de
directie.

Schaaklessen
Ook dit schooljaar worden
er weer schaaklessen
aangeboden door de
stichting Buurtschaak, die
wordt ondersteund door de
gemeente Haarlem. De serie
van 16 lessen begint in de
tweede helft van september.
De schaaklessen zijn op vier
verschillende scholen in
Haarlem waar alle kinderen
t u s s e n 6 e n 1 2 j a a r ’s
middags na schooltijd
welkom zijn. Voor details wat
betreft locaties, tijden en
aanmeldingen kun je terecht
op www.buurtschaak.nl”.

Zoem leert groep 3
lezen
Lieve mensen, wat is het
toch altijd weer reuze
spannend voor de kleuters
om naar groep 3 te gaan.
Maar ook dit jaar zijn er weer
allemaal blije kinderen die er
zin in hebben om nieuwe
dingen te leren. Het is een
voorrecht om juf van groep 3
te zijn. Zeker als je hulp krijgt
van Zoem bij het leren lezen.
Zoem heeft ons deze week
d e i e n d e k g e l e e rd .
Volgende week leren we de
m en s van Zoem. We gaan
dan ook zoemend lezen. En
nog eens voor iedereen die
dit leest: we spreken de
letters fonemisch uit.
Haarlem
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Ik wens iedereen een fijn schooljaar.
Evelien Eichelsheim

Startgesprekken/informatieavond
Dit jaar beginnen we met startgesprekken. Alle ouders en
leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn inmiddels hiervoor
uitgenodigd via Digiduif. Aangezien u op deze manier
allemaal kennismaakt met de (nieuwe) leerkracht,
hebben we besloten om de jaarlijkse informatieavond in
een nieuw jasje te steken. In elke groep geven we
informatie over een onderwerp. Op donderdag 13
september van 19:00 tot 19:55 zijn er in alle
kleutergroepen twee rondes waarbij in elke groep een
onderdeel van het observatie instrument KIJK wordt
toegelicht. Bij ronde 2 kunt u naar een andere
kleutergroep lopen om de toelichting op een ander
onderdeel van KIJK te horen. We sluiten af met een
informele ronde, waarin u de materialen kunt bekijken,
een praatje met de leerkrachten kunt maken, kennis kunt
maken met andere ouders en/of kunt bijpraten met
bekenden. In de bovenbouw kunt u dezelfde avond van
20:00 tot 21:00 uur in de rondes twee onderwerpen
kiezen. We bieden vier onderwerpen aan:
- Informatie over het Voortgezet Onderwijs bij juf Marjet
(lokaal groep 7/8)
- Informatie over het werken met de Snappet bij meester
Jelle (lokaal groep 5)
- informatie over Engels bij juf Saskia (lokaal groep 4)
- informatie over Blink wereldoriëntatie geïntegreerd
door juf Christa en juf Emma (lokaal groep 3)
Ook bij de bovenbouw sluiten we af met een informele
ronde, waarbij u de materialen kunt bekijken, vragen kunt
stellen en kan bijpraten met andere ouders en/of
leerkrachten.
Groepen 1/2:
18:55-19:00 uur Inloop
19:00-19:20 uur Ronde 1
19:20-19:40 uur Ronde 2
19:40-19:55 uur Informele ronde
Groepen 5 t/m 8:
19:55-20:00 uur Inloop
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Als je ze alfabetisch
uitspreekt dan krijg je hele
gekke woorden, hebben we
ontdekt. Het woordje ‘ik’
wordt dan ie-kaa. Dat is
raar!!!! iiikkk-ik
zo moet
het.
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20:00-20:20 uur Ronde 1
20:20-20:40 uur Ronde 2
20:40-21:00 uur Informele ronde

Tegemoetkoming schoolkosten
Bericht vanuit de gemeente
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de
kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een
minimuminkomen.

Rekenen aan de instructietafel in het pluswerkboek.

De gemeenteHaarlem heeft daaromregelingen getroffen
om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun
kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen
én mee te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten
•Voor kinderen op het basisonderwijs: € 100
•Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
•Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:
€ 200 extra
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een
aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén
HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
•Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per
lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een
onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig.
Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/
tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/
Keuzebudget voor kinderen

Voorlezen op de kruk van
juf.

•Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag
inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en
kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen
besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een
uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking
komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit
extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

De start van groep 5
Na een week rustig te hebben voorbereid, was het dan
eindelijk zover. De start van een nieuw schooljaar, een
nieuwe baan en een nieuwe uitdaging. Met gezonde
zenuwen in mijn buik begon ik afgelopen maandag als
Haarlem
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De start van groep 4
De eerste week van groep 4
zit er op. En wat is er gelijk al
hard gewerkt door alle
kinderen! Naast lezen,
rekenen, schrijven en
spelling zijn er ook een paar
nieuwe dingen dit
schooljaar. We werken met
taal en rekenen in een boek
mét schrift, schrijven in een
schrift was wel even wennen.
Dat geldt ook voor
b e g r i j p e n d l e z e n . We
hebben met zijn allen de
tekst gelezen en moesten
daarna vragen maken, dan
valt ineens op hoe belangrijk
het is om alle woordjes goed
te kennen! Zoals ‘peperduur’
en ‘Nu is het welletjes!’.
Helaas zat het weer niet echt
mee de eerste week. Maar
gelukkig is er Just Dance en
wat kunnen de kinderen van
groep 4 ontzettend goed
dansen! Lekker even
ontspannen en bewegen
naast al dat harde werken is
heel belangrijk. Op naar een
nieuwe week met weer veel
nieuwe dingen en zeker ook
een Just Dance hier en daar.

Leerlingenraad
Dit schooljaar is het weer tijd
voor de verkiezing van een
nieuwe leerlingenraad. Er
staat ditmaal op Prinsjesdag
een studiedag gepland,
daarom is de bekendmaking
van de leerlingenraad
verplaatst naar dinsdag 25
september. Alle kinderen
mogen dan ook weer met
een mooi hoedje naar
school komen.

Haarlem
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leerkracht van groep 5!
Het was een heerlijke start. Een eerste week waarin zowel
de kinderen als ik al veel geleerd hebben. Na het delen
van gezellige vakantieverhalen, heeft groep 5 voor het
eerst kennis gemaakt en gewerkt op de Snappet. Deze
tablet is met veel plezier ontvangen en de groep vindt
het geweldig om er mee te werken. In een mum van tijd
hadden ze in de gaten hoe de tablet werkt. Superknap!
Afgelopen week zijn er al vijf rekenlessen gemaakt en zijn
de kinderen gestart met de eerste begrijpend lezen, taalen spellinglessen.
Voor komende week staan er ook weer nieuwe dingen
op het programma. Dan wordt er gestart met
wereldoriëntatie en staat Engels op het programma!

De kop is eraf in groep 6-7
Het is best een beetje leeg in de klas. Van 29 leerlingen
naar 20. Toch zal het een kwestie van wennen zijn.
Deze week hebben we vooral weer erg gelachen en
geluisterd naar allemaal hele leuke vakantieverhalen. We
zijn rustig aan begonnen, maar moeten deze week weer
aan de bak. Het huiswerk en de weektaken zullen jullie
weer om de oren vliegen.
Lieve kinderen van groep 6-7 ik weet dat jullie keihard
kunnen werken! We gaan er weer tegen aan. Veel succes
dit jaar. Juf Maaike

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Er was in de zomervakantie hard gewerkt aan de lokalen
van de kleuters. Dit is heel fijn want zo konden wij in een
fris nieuw lokaal van start gaan. Het was voor een aantal
kinderen best wel weer spannend om naar school te
gaan. Zeker voor de kinderen die net 4 zijn geworden.
Gelukkig stonden de bekende leerkrachten de kinderen
weer vrolijk op te wachten.
In de eerste drie weken is het thema: Welkom. Bij dit
thema leren wij de kinderen de verschillende
klassenroutines aan. Zo geven wij lessen over uitgestelde
aandacht en het hygiënisch naar het toilet gaan. Verder
leren wij de kinderen veel nieuwe liedjes die de
dagelijkse routines ondersteunen. Het stiltesignaal is in
het nieuwe schooljaar anders. Voorheen gebruikten wij
altijd een tingel maar omdat deze nergens meer te
bestellen viel, gebruiken wij nu een belletje. Dit werkt al
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Zwanger!
Met heel veel liefde en
blijdschap mag ik
mededelen dat ik samen
met mijn man in verwachting
ben van ons tweede kindje.
Ik ben inmiddels 14 weken
zwanger en in maart
verwachten wij de kleine. In
de groepen 1/2B en 1/2C
heb ik het in de kring aan de
kinderen verteld d.m.v. een
echo foto en echo filmpje
waar je het hartje op zag
kloppen. De kinderen
reageerden verbaasd, maar
vinden het ook erg bijzonder
dat juf een baby in haar buik
heeft. Juf Elisah

Ik eet het beter
De Week van de Pauzehap
Met dit lesprogramma
ervaren de leerlingen met
elkaar hoe lekker een
verantwoorde pauzehap kan
zijn. Maandag 24 sept start
deze week voor groep 5 t/m
8. De leerlingen hoeven
deze week geen 10-uurtje
mee te nemen. Deze krijgen
zij van school.
De leerlingen ervaren door
d i t i n t e ra c t i e v e l e s p ro gramma dat gezond eten
ook heel leuk kan zijn.
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heel goed want alle kinderen zitten al helemaal goed stil
wanneer het belletje heeft gerinkeld.
Wij hebben in deze eerste week al
een aantal keren in de gymzaal
gewerkt en buiten gespeeld. Dit was
heel erg leuk want buiten waren er
nieuwe fietsen en in de gymzaal lag
nieuw gymmateriaal zoals: tegels,
pionnen en balanceer spullen. Daar
zullen wij komend jaar veel plezier van hebben!

De start van groep 7/8
Wat een heerlijke start hebben we gemaakt. Een prachtig
lokaal met nieuwe kozijnen, een nieuw plafond, een
nieuw touchscreen bord. We zitten goed op ons plek.
We hebben al hard gewerkt, rekenen, taal, spelling,
begrijpend lezen, gelukkig hebben we ook veel plezier in
de pauzes en met de spelletjes tussendoor. De kinderen
hebben een mooie boekenlegger gemaakt en nu zijn we
bezig met een verjaardagskalender.
We gaan er een top jaar van maken!! Veel plezier en
succes dit jaar!! Juf Marjet

Activiteitenteam
Vorige week heeft u een Digiduif ontvangen met een
oproep aan ouders om zich aan te melden voor het
activiteitenteam. In dat bericht kunt u lezen wat het
inhoudt om u bij dit team aan te sluiten. We hebben al
een paar reacties ontvangen, maar nog niet genoeg. U
kunt zich opgeven tot en met 13 september door te
reageren op dat bericht of een mail te sturen naar:
info@hannieschafthaarlem.nl of
naar evelien.eichelsheim@spaarnesant.nl
Voorgaande jaren konden ouders zich aan het begin van
het jaar opgeven voor hulp bij alle activiteiten door het
hele jaar. Vanaf dit jaar stappen we over op hulp vragen
op het moment dat het nodig is. Alle oproepen voor hulp
worden via Digiduif gecommuniceerd, zodat alle ouders
de kans hebben om zich in te schrijven.

Haarlem
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